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Vi i stallet!
Nytt tema på fritidsgården
under våren – mer
information kommer!

Påsklov!
På påsklovet vecka 14 finns massor av
aktiviteter! Här hittar du program och tider!
Förändringar i ridgrupper
Tråkigt nog kommer Marita att sluta hos oss i slutet på mars, för att gå vidare till nya
utmaningar. Under vårterminen kommer Elettra Sonedotter ta hand om Maritas grupper på
fredagar, inklusive igenridningen, och Leila tar hand om grupperna på söndagar.
Tack Marita för den här tiden, och stort lycka till i nya jobbet!
Bidrag från Idrottslyftet
Föreningen har fått ett fint bidrag från Idrottslyftet bland annat för att kunna fortsätta
utveckla blåbärshoppning och lingondressyr, samt ytterligare hitta möjligheter till drop-inridning, lunchridning och liknande. Bidraget har vi fått under rubriken Framtidens
verksamhet, där vi kallar vår satsning 2018 för Fortsätt bredda!

Vårens tävlingar – vi
behöver fylla på i frysen!
Bakupprop! Inför våren
behöver vi fylla på med
hembakat till KaffeSpiltan
(lämna gärna i frysboxen i
klubbstugan, uppmärkt
med KaffeSpiltan + ev.
info av typen glutenfritt,
innehåller nötter, och annat
viktigt)!

Bokningar på hemsidan
För att ännu bättre kunna planera våra aktiviteter kommer vi att ha ”stängningstid” för
anmälan till aktiviteter på hemsidan; aktiviteter som privatlektioner, barnridning och
lunchridning stänger för bokning klockan 15.00 dagen innan aktiviteten. Undantaget är
söndagsaktiviteter, som stänger för anmälan på torsdagen klockan 20.00, så vi kan skicka
ut kursinformation etc. till deltagare i god tid i förväg.
Temaridning på fredagar – drop-in
På fredagar 18.35 startar vi en temaridningsgrupp, du anmäler per gång via hemsidan.
Temaridningsgruppen är 45 minuter lång, och max 4 ekipage rider i gruppen. Välkommen!
GDPR – Dataskyddsförordningen
Den 25 maj träder en ny Dataskyddsförordning i kraft, kallad GDPR (General Data
Protection Regulation). Den innebär bland annat att alla företag, inklusive ideella
föreningar som vår, måste se över hanteringen av personuppgifter. Kansliet och styrelsen
håller på och jobbar på hur vi hos oss ska säkra att vi efterlever förordningen.
Allsvenskalagen – start i april
Under april startar vårens olika allsvenskor, och vi har lag
med i division 3 dressyr storhästar, division 3 dressyr
ponny, division 3 hoppning ponny – vilka som är med i
lagen ser du på hemsidan här!
Ridläger
Ridlägren fylls på i rasande fart! Vi har uppdaterat programmet, och
lagt till ett familjeläger augusti – se hela ridlägerprogrammet på
hemsidan här!

Kontakt kansliet
Mail till kansliet är ridskolan@
ridklubbennorrtaljeryttare.se,
och telefon 070-781 69 10.
Telefontid på kansliet är måndag,
tisdag, onsdag, fredag 12.0013.00.
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